
Eind vorig jaar kreeg huurder Deborah een energiedisplay van Waterweg Wonen. Zij kan  

nu precies haar energieverbruik volgen. “Ik zie direct hoeveel geld het me kost 

als ik de thermostaat een graadje hoger zet. Of als de vriezer aanslaat. Ik let 

nog beter op het verbruik dan ik al deed, want de gasprijzen zijn torenhoog.”

Werken aan 
woongeluk

Een beter milieu 
begint bij jou thuis

“�Als�het�koud�is,�stook�ik�zó�een�paar�
kubieke�meter�gas�extra�weg.”

“Energiedisplay helpt 
mij kosten te besparen”

Deborah en haar gezin wonen in de Vogelbuurt in 
de Holy. Zij liet in december 2021 een energiescan 
uitvoeren door Nina van MeGreen. Nina: 
“Gemeente Vlaardingen maakte dit mogelijk voor 
40 minima in onze stad. Veel mensen hebben 
moeite om hun energierekening te betalen. We 
geven tips om energie te besparen. Van Waterweg 
Wonen kregen huurders uit deze groep een gratis 
energiedisplay. Die paste er perfect bij.”

Torenhoge gasprijzen
Deborah vertelt hoe de energiedisplay werkt. 
“Het is een eenvoudig kastje, dat je overal  
neer kunt zetten. Dit geeft aan hoeveel gas  
en elektriciteit wij verbruiken. Nina heeft de 
display voor mij aangesloten en mijn  
energie tarieven erin gezet. Zo kan ik direct  
zien wat het kost als de verwarming een 
graadje hoger staat. Als het koud is, stook ik zó 
een paar kubieke meter gas extra weg. Met die 
torenhoge gasprijzen trek ik dan sneller een 
trui aan”, zegt Deborah.

Nieuwe apparaten zijn zuiniger
“De energiedisplay geeft daarnaast het  
elektriciteitsverbruik weer”, legt Deborah uit. 
“Mijn sluipverbruik was al heel laag, zo’n 24 watt 
per uur. Ik lette daar altijd al goed op. Mijn 
vijfjarige zoon weet het al: stekkers moeten  
na het opladen altijd uit het stopcontact.” 

Het elektriciteitsverbruik van de huishoudelijke 
apparaten valt Deborah mee. “Ik moest de 
afgelopen jaren een nieuwe koelkast en 
wasdroger kopen omdat die stuk waren. Die zijn 
veel energiezuiniger dan de oude apparaten. Ik 
heb bewust gekozen voor een wasdroger met 
een warmtepomp, die veel gunstiger is in het 
verbruik. Mijn vriezer is wel 15 jaar oud en 
verbruikt relatief veel stroom. Die staat nog op 
mijn lijstje om te vervangen.” 

Huurders krijgen gratis  
energie display van Waterweg 
Wonen 

Waterweg Wonen vindt het belangrijk dat je 
betaalbaar én comfortabel woont. De komende 
tijd krijgen huurders met een slimme meter 
(vanaf 2014 van het type (D)SMR 4.0 of hoger) 
daarom een energiedisplay. Dit gaat stap voor 
stap. Als je aan de beurt bent, sturen we 
je eerst een brief. De energiedisplay is een 
eenvoudig kastje en geeft direct inzicht in je 
elektriciteits- en gasverbruik. 

Complexbeheerders Joop en Flip van 
Waterweg Wonen zijn er enthousiast over.  
“Bij de installatie tijdens de proeffase leverden 
we de energiedisplay gebruiksklaar op. Deze 
kan huurders helpen om het energieverbruik  
te verminderen. Aan de stijgende energie-
tarieven kunnen we helaas niets doen. Maar 
deze actie kan wel bijdragen aan energie-
besparing.” Ze hebben meteen wat tips voor 
huurders. “Regelmatig de vriezer ontdooien 
bespaart energie. Het is ook beter om te 
wassen met een volle trommel. Dat vermindert 
het aantal wasbeurten.”  •Deborah (rechts) en Nina
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